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CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CHAMAMENTO PÚBLICO CFM N°001/2017

Análise das propostas
Critérios para escolha

AOCP
O

1 - Experiência na execução de concursos na área de conselhos (órgão de classe),

2- Exponha& na realizar de concursos no geral;

3

3 - Apresentação de 01 plano de segurança que evidencie a uhlnação de rigorosos mecanismos em
lulas as etapas e fases sob sua responsabilidade;
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4 - A Cr:missão julgadora. caso julgue necessário, poderá a qualquer tempo do certame promover a
realização de diligencia in loco, censo objetivo de inspecionar a fadafincia da empresa. para
verificação se a mesma possui estrutura para cumprir o contrato a ser firmado, destina-se ainda.
para esclarecer ou a complementar a inanição do processo; as providándas e diligências adotadas
pela Comissão deverão ser documentadas por esaito. A adoção deste mecanismo visa fienbilnar as
normas existentes e adequa-Ias ao caso concreto. sem infringhlas;
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5 - Valor da taxa de insatçãci
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1 - Os critérios 1 e 2 da tabela adira tiVerdM como tose de avaliação o descrito no item 18.5 do
lateeto Básico do Chamamento Público do Concurso que diz "A institurgio interessada deverá
apresentar Atestados de C ~e Técnica comprovando a organização e reatando de
concursos publicas, que tenham sido reatados nas &Irmos 5 (asco) anos, com no mínimo 15000
(quinze ma) candidatos Mentos •

2- Os alados 1, 2, 3 e 5 atra foram aferias contorno dassiawlo de pontuação de O a 5, onde,
numa adem ~te de escala de atendimento quanto ao Critéli0 avaliado:0" - significa nada
atendido. '11' muito pouco atendido, 121 pouco atendida 131- atendido de forma sattsfataia. '4'atendido de fomo moto sondado e 'V- atendido com excelência.

3- 0 critério 4 não foi pontuado, pois a Comissão decidO não realizar diligências e

Brasília - DF, 14 de agosto de 2017.
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